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UFPR é oitava institUição qUe mais PRodUz conhecimento no 
BRasil segUndo Ranking com dados da Base WeB oF science
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A Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) é a oitava instituição que 
mais produz conhecimento no 
Brasil segundo ranking da Clarivate 
Analytics – entre as universidades 

federais, a UFPR fica na quinta 
posição. O levantamento foi feito a 
partir de publicações científicas da 
base de dados Web of Science nos 
últimos cinco anos. A UFPR é respon-
sável por 3,8% da produção científica 
no país, com 8.156 trabalhos publi-
cados de 2014 a 2018.

O ranking ainda mostra que das 50 
instituições que mais publicaram 
trabalhos científicos no Brasil no 
período analisado, 44 são universi-
dades, sendo 36 federais, sete esta-
duais e uma particular. A base de 
dados Web of Science apresenta 
resultados de mais de 33 mil peri-

ódicos e conecta o processo de 
pesquisa na plataforma por meio de 
melhor conteúdo multidisciplinar, 
tendências emergentes, conteúdo 
específico de áreas, conteúdo 
regional, dados de pesquisa e ferra-
mentas de análise.

Além disso, a UFPR é a universidade 
com mais bolsas de produtividade 
em pesquisa do CNPq no Paraná, 
somando 320 conforme outro levan-
tamento de março deste ano.

UFPR é oitava institUição qUe mais PRodUz conhecimento no 
BRasil segUndo Ranking com dados da Base WeB oF science

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/__trashed-2/
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Sipad promove curso de 
enfrentamento de casos de violência e 
discriminação de gênero

Estão abertas as inscrições para o curso 
“Rede de acolhimento: mulheres e LGBTI”, 
com turmas em Curitiba e no Litoral. A 
iniciativa é da Superintendência de Inclusão, 
Políticas Afirmativas e Diversidade (Sipad) da 
Universidade Federal do Paraná, em parceria 
com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
Servidoras e servidores docentes e técnico-
administrativos da UFPR podem se inscrever 
até o dia 16 de abril.

XVI Seminário da Anptur será em 
setembro no Campus Rebouças; aberto 
prazo para submissão de trabalhos

O Campus Rebouças da UFPR, em Curitiba, 
sediará de 18 a 20 de setembro o XVI 
Seminário da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Turismo (Anptur). O 
evento terá como tema a transferência de 
conhecimentos entre academia e sociedade e 
é organizado pela associação e pelo Programa 
de Pós-Graduação em Turismo da UFPR. 
Os interessados em submeter trabalhos no 
Seminário da Anptur devem inscrevê-los 
online até o dia 12 de maio.

Inscrições abertas para o Teste de 
Suficiência em Língua Estrangeira 
Moderna da PRPPG

Interessados em atestar suficiência em língua 
estrangeira para ingresso em programas de 
pós-graduação da UFPR podem se inscrever 
até as 17 horas de 22 de abril para o Teste de 
Suficiência em Língua Estrangeira Moderna 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPPG). A 
data provável da prova é o dia 19 de maio, às 
9 horas, em Curitiba (fechamento de portões 
às 8h30). O teste tem duração de duas horas. 
O formulário de inscrição, o edital e o link 
para reimpressão de documentos da inscrição 
estão disponíveis no site da prova no Núcleo 
de Concursos (NC).

CONTINUA >>>
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Edital de mobilidade acadêmica da AUGM oferece 
vagas para graduação, com ajuda de custos

Está aberto até o dia 28 de abril o prazo para alunos de 
graduação da UFPR se inscreverem no edital do Programa Escala, 
da Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que 
prevê intercâmbio para universidades da América do Sul. São 
oferecidas seis vagas. 

Para o edital acesse>>

 

Para inscrições acesse>>

Festival de Inverno 2019 seleciona propostas artístico-
culturais e workshops

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de propostas 
de atividades artístico-culturais e workshops que serão ofertados 
no Festival de Inverno 2019. O prazo para as inscrições segue 
até o dia 22 de abril. O Festival será realizado entre os dias 18 e 
21 de julho. As práticas artísticas propostas devem fortalecer a 
unidade e o intercâmbio entre artistas, comunidade acadêmica, 
comunidade Antoninense e participantes de outros territórios.

Para o edital acesse>>

https://internacional.ufpr.br/inscricao/
https://internacional.ufpr.br/portal/mobilidade-augm/
http://www.proec.ufpr.br/festival2019/
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Mestrado e Doutorado em Engenharia e Tecnologia 
Ambiental são aprovados pela Capes

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) aprovou o novo Programa de Pós-graduação em 
Engenharia e Tecnologia Ambiental, do Setor Palotina. Os cursos 
de mestrado e doutorado serão ofertados por meio da associação 
entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste). O processo seletivo para os cursos 
está previsto para o final do primeiro semestre, com início das 
atividades no segundo semestre de 2019. Serão ofertadas de dez 
vagas para o mestrado e nove para o doutorado.

UFPR assina acordo de pesquisa científica na área de 
Biomateriais com quatro instituições

A Universidade Federal do Paraná assinou, nesta quinta-feira (4), a carta de 
intenção para um acordo de pesquisa científica com o Laboratório de Bio-
materiais e de Bioengenharia da Universidade de Laval, no Canadá, a Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná, o Parque Científico e Tecnológico de 
Biociência (BioPark), de Toledo, e o Hospital Erasto Gaertner. A proposta en-
volve o desenvolvimento de pesquisas de Biomateriais, voltadas para a área 
da saúde. 

CONTINUA >>>
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Reitor Ricardo Marcelo faz defesa das universidades 
públicas na abertura da III Semana Edésio Passos

“Meu argumento é que não apostar nas universidades públicas 
é não apostar no desenvolvimento econômico”, afirmou o reitor 
da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, durante a abertura do III 
Seminário Edésio Passos, nesta quinta-feira (4), na Faculdade 
de Direito da UFPR. Ricardo Marcelo foi convidado pelo Instituto 
Edésio Passos, que promove o evento, a abordar o papel da uni-
versidade pública na defesa da democracia. Na fala, ele reforçou a 
produção de conhecimento como uma das ações diretas das insti-
tuições nesse intento, na medida em que a ciência, a tecnologia e a 
inovação são variáveis que influem diretamente na economia.

UFPR tem três cursos de graduação avaliados com 
nota máxima pelo MEC

Três cursos de graduação da UFPR receberam nota máxima na 
avaliação do Ministério da Educação (MEC) esta semana. Letras 
Libras, Gestão de Turismo e Engenharia Ambiental e Sanitária re-
ceberam nota 5, a maior possível. O objetivo da avaliação, feita por 
meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), é atestar a qualidade dos cursos universitá-
rios visando reconhecer novos cursos, ou renovar o reconhecimen-
to.
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https://www.bemparana.com.br/noticia/curso-de-libras-da-ufpr-recebe-nota-maxima-do-mec
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/ufpr-tem-tres-cursos-de-graduacao-avaliados-com-nota-maxima-pelo-mec/
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PRoFessoR de qUímica da UFPR aPonta desaFios da geRação de 
eneRgia sUstentável em aRtigo de Revista cientíFica inglesa e 
desenvolve novas BateRias
Em celulares, computadores, automó-

veis ou eletrônicos em geral, as baterias 

são responsáveis pelo armazenamento 

de energia em diferentes equipamentos 

utilizados no dia a dia das pessoas. 

Nesse sentido, o professor Aldo Zarbin, 

do Departamento de Química da UFPR, 

aponta desafios na busca de novos 

materiais para dispositivos de geração 

e armazenamento de energia com fon-

tes sustentáveis e tecnologia que não 

agrida o meio ambiente. O pesquisador 

é o único latino-americano a assinar ar-

tigo da revista científica inglesa Nature 

Chemistry sobre o futuro da Química.

Para gerar e armazenar energia susten-

tável, o professor Zarbin desenvolveu 

novas baterias e materiais junto ao 

grupo de pesquisa Grupo Química de 

Materiais (GQM), da UFPR, que ainda 

tem a participação de estudantes de 

pós-doutorado, doutorado, mestrado 

e graduação. Os pesquisadores já pre-

param materiais baseados em nanoes-

truturas de carbono para serem usados 

em dispositivos fotovoltaicos (métodos 

limpos de geração de energia), em su-

percapacitores e baterias que operam 

em água. Além disso, houve a prepa-

ração de materiais para geração de 

hidrogênio, que é um combustível não 

poluente. “Os resultados são excelentes 

para o meio ambiente”, ressalta Zarbin.

O professor explica que foi desenvol-

vida uma nova rota de processar esses 

materiais de modo que possam ser 

depositados sobre outros materiais 

na forma de filmes finos, que podem 

ser condutores, semicondutores e 

isolantes de energia, o que amplia a 

possibilidade real de sua utilização. 

“Essa rota se chama Interfacial Líquido 

Líquido (abreviada para LLIR, do inglês 

Liquid/liquid Interfacial Route) e foi 

totalmente descoberta e desenvolvida 

no nosso grupo de pesquisa. Ela é útil e 

para alguns casos, única para materiais 

complexos, formados por mais de um 

material em conjunto, que não conse-

guem ser processados pelos métodos 

convencionais”, acrescenta. Foram de-

senvolvidos filmes finos de nanotubos 

de carbono e grafeno com diferentes 

materiais como polímeros condutores, 

nanopartículas metálicas, entre outros.

Além do professor Aldo Zarbin, 

participaram dos trabalhos Rodrigo 

Salvatierra, Samantha Husmann, 

Eduardo Neiva e Victor Hugo 

Rodrigues de Souza, doutores em 

Química pela UFPR; Leandro Hostert, 

doutorando em Química na UFPR; e 

as pesquisadoras colaboradoras Elisa 

Orth, professora do Departamento de 

Química da UFPR, Lucimara Roman, 

professora do Departamento de Física 

da UFPR, e Marcela Oliveira, profes-

sora do Departamento Acadêmico de 

Química e Biologia da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR)

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professor-de-quimica-da-ufpr-aponta-desafios-da-geracao-de-energia-sustentavel-em-artigo-de-revista-cientifica-inglesa-e-desenvolve-novas-baterias/
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o legado de gândaRa

A família do professor José Manoel 

Gonçalves Gândara, falecido no mês de 

março, doou todo o acervo do docente, 

com obras nacionais e internacionais, 

para a Universidade Federal do Paraná. 

As aproximadamente 400 obras serão 

disponibilizadas, em breve, para estu-

dantes e pesquisadores.

Formado pelo curso de Turismo da 

UFPR, Gândara foi aluno do docente 

Miguel Bahl em 1986. “Já nessa época 

ele se caracterizava como um aluno 

inquieto e sempre em busca de novida-

des, tendo sido meu monitor e bastante 

interativo entre seus colegas. Também 

participou do Centro Acadêmico de 

Turismo e de eventos e atividades da 

Associação Brasileira de Bacharéis em 

Turismo”, recorda Bahl.

Após a formação, Gândara iniciou uma 

série de cursos no exterior, na Itália e 

na Espanha e, em 1995, ingressou no 

quadro de professores da UFPR. “Ele 

fez parte do crescimento do curso de 

graduação em Turismo e da criação 

do Programa de Mestrado em Turismo 

da universidade, em 2013”, conta o do-

cente Miguel. “Em paralelo, Gândara se 

envolveu em muitas atividades de par-

ceria com instituições de ensino e pes-

quisadores de vários países, passando 

a publicar textos e artigos em coautoria 

com professores, pesquisadores e seus 

orientandos de mestrado e doutorado, 

bem como, em ações com entidades 

brasileiras, estaduais e municipais”.

Chamado pelos colegas de “Zé”, 

dedicou sua vida à pesquisa e é consi-

derado o pesquisador brasileiro da área 

de Turismo com maior quantidade de 

artigos científicos publicados no Brasil 

e no exterior. “Apesar de sua partida 

precoce, aos 53 anos de idade, deixa 

um legado de também ter contribuído 

para a formação de vários profissionais 

e ex-orientandos que passaram a atuar 

na área de Turismo. Em 2018, Gândara 

recebeu o a distinção de Pesquisador 

Emérito pela Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Turismo”, destaca Bahl.

Entre os legados do professor Gândara 

para a UFPR e a área de Turismo está 

o Observatório de Turismo do Paraná 

(Obstur). Idealizado pelo docente, o 

Obstur nasceu de uma iniciativa do 

Fórum de Coordenadores de Cursos 

Superiores de Turismo e Hotelaria 

do Paraná, organizado pelo curso de 

Turismo da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) em 2008. Os encontros 

realizados entre as instituições públicas 

e privadas apontaram a escassez de in-

formações e pesquisas sobre a ativida-

de turística no estado do Paraná, bem 

como a falta de articulação e divulga-

ção dos dados existentes, dificultando 

a gestão da atividade turística.
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